Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
με την υποστήριξη του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και
Νεολαίας Δήμου Αθηναίων

Μαραθώνιος ανάγνωσης για τη Γαλλοφωνία
Σάββατο 18 Μαρτίου 2017
10:00-16:00
Στις 18 Μαρτίου 2017 διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα μαραθώνιοι ανάγνωσης με σκοπό να
γιορτάσουμε όλοι μαζί τη Διεθνή Ημέρα Γαλλοφωνίας! Οι μαραθώνιοι ανάγνωσης θα αρχίσουν
ταυτόχρονα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, ώρα 11:00 π.μ.
(για περισσότερες πληροφορίες: http://marathons2017.blogspot.gr/)
Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία με την ανάγνωση του βιβλίου του Laurent Gaudé
«Eldorado». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο, αμφιθέατρο «Αντώνης
Τρίτσης», Ακαδημίας 50, με την υποστήριξη του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας
Δήμου Αθηναίων.
Υπεύθυνη εκδήλωσης: Αν. Καθηγήτρια Δέσποινα Προβατά.
Καλούμε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και φίλους του Τμήματος να έρθουν να
διαβάσουν μαζί μας στα γαλλικά. Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας και
επιλέγοντας μία από τις διαθέσιμες χρονικές ζώνες (μέχρι 15 άτομα σε κάθε ζώνη) στη φόρμα:
https://goo.gl/forms/ix6JdniKbinv530j2
Με βάση τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα καταρτιστεί λίστα αναγνωστών, με το
ονοματεπώνυμό τους και την ώρα ανάγνωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τις καθηγήτριες:
Ελένη Τατσοπούλου (eltasop@frl.uoa.gr) και Ελένη Τζιάφα (eltziafa@frl.uoa.gr).
Λίγα λόγια για το βιβλίο (πηγή: Βiblionet)
«Το χορτάρι θα είναι άφθονο» είπε «και τα δέντρα φορτωμένα με φρούτα. Χρυσός θα κυλάει στον
πάτο των ρυακιών και ανοιχτά αδαμαντωρυχεία θα αντανακλούν τις ακτίνες του ήλιου. Τα δάση θα
ριγούν από τα θηράματα και οι λίμνες θα είναι γεμάτες ψάρια. Όλα θα είναι γλυκά εκεί πέρα. Και η
ζωή θα περνάει σαν χάδι. Το Ελντοράντο, κυβερνήτα. Το είχαν στο βάθος των ματιών. Το ήθελαν
ώσπου ανατράπηκαν τα πλεούμενά τους. Ως προς αυτό, ήταν πιο πλούσιοι από εσάς ή από μένα. Το
βάθος του ματιού μας είναι στεγνό. Και οι ζωές μας αργές.»
Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα για το δράμα που εκτυλίσσεται στις ακτές της Μεσογείου με
πρωταγωνιστές τους λαθρομετανάστες οι οποίοι αναζητούν τη γη της επαγγελίας, το δικό τους
Ελντοράντο, στην πολιτισμένη Ευρώπη. Με ήρωα τον κυβερνήτη Πιράτσι που περιπολεί στις ακτές
της Νότιας Ιταλίας και έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με πολλές τραγικές ιστορίες, ο
βραβευμένος Λοράν Γκοντέ στήνει μια καλοδουλεμένη αφήγηση για την αναζήτηση του
προσωπικού Ελντοράντο του καθενός από εμάς.
Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες και νεότερες πληροφορίες:
https://www.facebook.com/events/183675488790893/

